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KANSIKUVA
Postikorttiharvinaisuus, jossa kuvituksena
on Suomen leijona vuodelta 1918.
Kortti löytyy Raimo Berkanin kokoelmasta
.

Hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin
ohjelmamuutoksiin.
Niistä ilmoitetaan, mikäli se on mahdollista.

Kesän muistoja ja ajatuksia
Kuihtuvat kesän kukat tekevät tilaa syksyn lehdille. Kuuma kesä on päättymässä. Kuumuus toi
mukanaan rajuilmat, jotka jättivät jälkeensä suuret tuhourat sekä metsiin että kotipihoihin.
Suuret parantumattomat urat sekä Suomeen että suomalaisiin jätti myös 70 vuotta sitten
päättynyt talvisota. Tätä ainoaa ”kunniallista sotaa” on runsaasti käsitelty lehdistössä ja sähköisessä mediassa syyllistämättä omaa maatamme. Se on ollut iloinen yllätys.
Silloin vuosikymmeniä sitten Euroopan nuorin demokratia osoitti olemassaolonsa oikeuden
kansallisella yhtenäisyydellä ja itseluottamuksella.
Vaikka tietoa sodistamme on ollut runsaasti saatavilla, ei talvisodan aikana Suomessa toimineiden kirjeenvaihtajien määrästä ja heidän vaikutuksestaan muuhun maailmaan ole mielestäni riittävästi puhuttu ja kirjoitettu.
Bestseller
Amerikkalainen journalisti ja tietokirjailija Gordon F Sander on tänä vuonna julkaissut kirjan,
Taistelu Suomesta 1939 – 1940. Hän on myös kirjoittanut Suomesta jo yli 30 vuoden ajan useisiin ulkomaisiin lehtiin. Sanderin kirja kokoaa yhteen teokseen sodan inhimilliset, sotilaalliset
sekä poliittiset ulottuvuudet. Kirja kuvaa myös oivallisesti talvisodan aikana täällä olleiden
ulkomaisten toimittajien toimintaa ja heidän kirjoituksiaan sekä niiden aiheuttamia reaktioita
maailmalla. Keskityn niihin.
Sotakirjeenvaihtajat
Suomeen saapui talvisodan aikana runsaat 300 journalistia yli kahdestakymmenestä maasta.
Euroopan sotarintamalla ei tuolloin Puolan antautumisen jälkeisen ”suvantovaiheen” aikana
ollut merkittäviä tapahtumia ja maailman huomion kohteena ollut Espanjan sisällissota oli
päättynyt.
Suomen ylin sodanjohto suhtautui aluksi varsin nyreästi maassa oleviin kirjeenvaihtajiin.
Toimittajat olivat kuitenkin nokkelia sekä pelottomia ja vähitellen heidän toimintamahdollisuutensa paranivat. He pääsivät tutustumaan rintamaolosuhteisiin ja taisteluiden jälkeisiin
tuhoihin. Heidän ei enää tarvinnut perustaa artikkeleitaan virallisiin raportteihin. Onneksi
tapahtui näin. Uskon, että siitä oli Suomelle huomattavaa etua.
Mieleen jääneet toimittajat ja heidän artikkelinsa
Useimmat ulkomaiset toimittajat uskoivat Suomen romahtavan hyvin lyhyessä ajassa. Sitä ei
kuitenkaan uskonut amerikkalainen sotakirjeenvaihtaja Martha Gellhorn, joka saapui Helsinkiin kokeakseen kaupungin ensimmäisen pommituksen. Hän kirjoitti rakastetulleen Ernest
Hemingwaylle kirjeen, jossa purki mieltään sanoen:” Me olemme nähneet niin pirun paljon
päähän potkimista ( pienet valtiot ), ja minä pidän niistä, jotka panevat hanttiin ja taistelevat.”
Gellhorn pääsi ensimmäisenä toimittajana lähelle rintamaa käyttäen hyväkseen ystävänsä
Eleanor Rooseveltin suosituskirjettä. Hän kirjoitti tältä matkaltaan kertomuksen suurelle
viikkolehdelle, Colliersìlle. Hän sai tavata suomalaisia rintamasotilaita sekä lentäjiä. Hänen
annettiin haastatella myös sotavankeja, joka tuntui siinä vaiheessa yllättävältä. Gellhorn kir-

joitti lämpimästi ja liioittelematta kokemuksistaan. Tässä on kaksi esimerkkiä hänen tyylistään:
”Tämä öinen sota lumen ja jään keskellä äärettömien metsien kätkemine armeijoineen oli
liian mielikuvituksellinen ollakseen totta.”
”Sotilasrivistö meidän edessämme kuormasi pieniä keveitä rekiä, joita käytetään kuljetuksiin. Näissä metsissä ja näillä teillä koneistettu tehokkuus ei yllä rekien käyttöä pitemmälle.”
Hän poistui Suomesta ennen joulua monien kollegojen jäädessä häntä kaipaamaan.
Toinen Espanjan sisällissodan kokenut amerikkalainen veteraanitoimittaja oli Chicago Daily
Newsin Leland Stowe , jonka raportteja miljoonat amerikkalaiset lukivat. Hän oli huomattavassa määrin luomassa myyttiä ”belaja smertistä”, valkoisesta kuolemasta, joka oli punaarmeijan sotilaiden käyttämä nimitys suomalaisesta tarkka-ampujasta Simo Häyhästä.
CBS:n toimittaja William White sai koko Amerikan kyyneliin radioselostuksellaan, jolle hän oli
antanut nimen ”Kaikkein surkein joulukuusi”. Ote hänen selostuksestaan:
”Pikkuinen puu seisoi kamiinan tuntumassa. Miesten kömpelöt sormet olivat sitoneet pieniä
punaisia ja valkoisia vahakynttilöitä sen oksille. Upseeri sanoi, ettei kynttilöitä sytytettäisi,
koska pommikoneet voisivat nähdä ne suojan kangaskaton läpi. Vihreään kuuseen oli ripustettu myös muutama karamelli, sellainen, joka on kierretty värikkääseen vahapaperiin. Sen
latvassa ei ollut kimmeltävää lasitähteä vaan halpa pahvinen joulupukin hahmo, ja tässä oli
kaikki.”
White lopetti lähetyksensä: ”Joten kun viimeisen kerran vilkaisette omaa hienoa kuustanne
ennen kuin sammutatte sen valot, minusta tuntuu, että pidätte siitä enemmän, kun tiedätte
kaikkein surkeimmasta surullisesta pikku joulukuusesta, joka ei saanut edes polttaa surkeita
kynttilöitään, koska se sijaitsee rajalla, jonka takana ei ole joulua lainkaan.
Anne O’Hare McCormick julkaisi jo 2 päivänä joulukuuta The New York Timesissä riipaisevan
kolumnin otsikolla: ”Suomi taistelee yksin, mutta enkelit rinnallaan”
Hän kirjoitti mm. :” Enkelten puolella on koettu surkea vuosi. Hyökkäys Suomen kimppuun
panee pisteen viimeisillekin kuvitelmille siitä, että pienet kansakunnat voisivat tässä petomaisessa maailmassa selviytyä omin voimin, taikka vahvojen ystävien moraalisella tuella.
Urhea pieni Suomi
Noista sanoista tuli länsimaissa suorastaan mantra. Todennäköisesti näin tapahtui pääosin
täällä olleiden kirjeenvaihtajien ansiosta. Erityisen huomion ansaitsee heidän lisäkseen USA:n
entinen presidentti Herbert Hoover, joka oli perustanut Finnish Relief Fund – nimisen Suomen avustussäätiön. Säätiö keräsi runsaasti rahaa Suomen auttamiseksi. Sodanaikainen presidentti Franklin Roosevelt kielsi kuitenkin aseavun antamisen, joka apu olisi ollut kaikkein
merkityksellisintä.
Kirjaa lukiessa on vaikea kuvitella, että tänä päivänä tuon ajan ”urhea pieni Suomi” on nyt
maailman parhain maa. Täällä on turvallista olla ja hyvä elää.

Olli Sorvettula

PÄÄTOIMITTAJAN KOLUMNI

TATTOOSTA JÄLLEEN KERRAN
Siitä on kaksi vuotta, kun otsikkoaiheesta kirjoitin. Tuskin lisä pahaa tekee, on se niin hieno tapahtuma. Ja olinhan siellä minäkin katsomossa – jälleen kerran.
Avajaisissa puhui mm puolustusvoimien komentaja, kenraali Ari Puheloinen. Puheessaan
hän käsitteli sotilassoittokuntien merkitystä ja historiaa. Sotilassoiton alkujuurihan on signaalitorvi. Eri aikoina ja eri kulttuureissa ne ovat poikenneet toisistaan. Alun perin ne olivat
hyvin primitiivisiä, mutta kehittyivät vuosisatojen kuluessa ja sotajoukkojen muuttuessa.
Kaikkina aikoina niiden tehtävä on ollut välittää merkkejä ja viestejä taistelujoukoille. Tattoo–nimi puolestaan johtuu eräänlaisesta ravintolakulttuurista. Sotilaiden suosimissa
krouveissa lopetettiin tarjoilu iltasoiton kuuluessa. Silloin krouvari löi oluttynnyrin tapin kiinni, turn off the tap eli tap toe. Aikojen myötä tap toe muuttui tattooksi ja tarkoitti iltasoittoa.
Haminan Tattoo vietti tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Näiden vuosien aikana siitä on
muodostunut sotilasmusiikin suurtapahtuma. Vuosien mittaan on tapahtuma kansainvälistynyt ja vierailijoita on käynyt eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna oli monien ulkomaisten
vieraiden joukossa myös kiinalainen soittokunta. Ohjelmisto on laajentunut. Koko tapahtuman hienoimpia esityksiä ovat tietysti mahtavat kuviomarssiesitykset, mutta tänä vuonna
skotit olivat tuoneet mukanaan myös naisvoimistelijoiden joukkueen, jonka esitykset olivat
todella upeita.
Yleisömenestys on taattu niin bastionissa kuin muuallakin. Yleisö on pääosin varttunutta
väkeä, nuoriso ei ole vielä Tattoota ottanut omakseen.
Haminan kaupungille on syytä nostaa hattua. Tattoon järjestäminen on pienelle kaupungille suuri urakka, olkoonkin, että yhteistyökumppanit ovat mahtavimmasta päästä, puolustusvoimat ja Helsingin Sanomat. Haminassa on ymmärretty, että sotilaskaupungiksi mielletty Hamina voi myös ansaita imagollaan. Tämänvuotinenkin Tattoo jätti kaupunkiin plusmerkkisen saldon.
Avajaistilaisuuden päätteeksi kaikki soittokunnat esittivät yhdessä Porilaisten marssin. Kyllä siinä tuli tippa silmään itse kullekin!
Veikko Lepistö
päätoimittaja

Elämän voi ymmärtää vain
taaksepäin, ja kuitenkin on
elettävä eteenpäin
Sören Kirkekaard
JÄSENASIAT

Opi toisten erehdyksistä,
sillä elämä on niin lyhyt
ettet ehdi tehdä
kaikkia virheitä itse
Vaubee

JÄSENASIAT
Viimeiseen iltahuutoon on kutsuttu: Korvenpalo Olli, Kosunen Börje, Salo Tuomas
sekä Salovuori Eero.
MERKKIPÄIVIÄ
85 VUOTTA
Kokko Allan
Ala-Ketola Esko
Wahlsberg Rolf
Lausmaa Lauri
Riisalo Ari
Leppola Pentti
Aho Kalevi

80 VUOTTA
1.10.2010
20.10.2010
6.11.2010
9.12.2010
10.12.2010
20.12.2010
21.12.2010

80 VUOTTA
Tolmunen Pentti
Taanila Paavo
Johansson Kurt
Matikainen Mauri
Vanjoki Sakari

9.10.2010
13.10.2010
18.10.2010
20.10.2010
4.11.2010

Aalto Kalevi
Ravea Veijo
Jokinen Tuomo
Helenius Antti
Kiuru Lauri
Kotiranta Antti
Mikkonen Pentti
Pennanen Keijo
Sandroos Uolevi
Repo Unto

10.11.2010
16.11.2010
22.11.2010
30.11.2010
15.12.2010
15.12.2010
16.12.2010
20.12.2010
29.12.2010
31.12.2010

65 VUOTTA
Uusimäki Marja-Terttu

5.11.2010

Kiltaan on jäseneksi hyväksytty: Juvonen Seppo

Sotilaspoikaristin luovutus
Seppo Juvoselle
Roihuvuoressa 16.7.2010

Kunnianosoitus Antti Konkolan
haudalla Jämsässä 15.6.2010

TOIMINTAA SYKSYLLÄ 2010
SYYSKUU

Entisen Sk-talon ja sen auditorion osoite on
Töölöntorinkatu 2 ( Ravintolan viereinen)
)ovi)

Keskiviikko 15.9. Killan syysretki. Kutsu Kiltaviestissä 2-2010
LOKAKUU
Keskiviikko 6.10. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Suomen ulkopolitiikan etiikka.
Professori Juha Sihvola Helsingin yliopistosta luennoi.
Keskiviikko 20.10. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Kuollut kurtisaani Minna Craucher.
Museolehtori Sauli Seppälä luo katsauksen 1920-30 lukujen kuohuvaan poliittiseen elämään ja kieltolakiajan väkivalta-aaltton.
MARRASKUU
Keskiviikko 3.11. klo 13.00 ent Sk-talon auditorio. Asteroidit.
Professori Kari Muinonen Helsingin yliopistolta valottaa avaruuden salaisuuksia.
Torstai 18.11. klo 13.00 Mikael Agricolan kirkon krypta. Killan syyskokous.
HOX !

TORSTAINA 18.11.

HOX !

JA ENTÄ SITTEN?
Sotilaspoika- ja lottatyttö asusteet vaihtuivat syksyllä 1944 siviileiksi ja koulu- ja oppikirjat
kaivettiin esiin ja tästä se alkoi. Myöhemmin astuttiin työ- ja elinkeinoelämään ja tänään
olemme kaikki jo eläkkeellä.
Kerro Kiltaviestin sivuilla, mitä Sinä teit? Lyhyt kertomus ja kiva olisi jos löytäisit vielä valokuvankin tuolta ajalta.
Tässä on mallina ex-puheenjohtajamme Seppo Wuori, joka teki
49 vuotta kestäneen monipuolisen uran elokuva-alalla. Tästä
ajasta saisi tehtyä vaikkapa kirjan tai lyhytelokuvan kertoo
Seppo ja sanoo ettei päivääkään vaihtaisi pois. Nitrofilmin
tuoksu äidin työpaikalla Metro-Goldwyn-Mayer`n Suomen
edustustossa ja parin hieman piristystä nauttineen TK-kuvaajan
jutut, kun suojelimme itseämme it-sirpaleilta Helsingin Velodromin kaarevan lipan alla tammikuussa 1944. Nämä yhteistekijät vaikuttivat minun ammatinvalintaani.
Tartu kynään ja pengo valokuva-arkistojasi!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA PIKKULOTTIEN PERINNEKILLAN

WÄHÄJOULUJUHLA

Kiltamme perinteikäs ja suosittu wähäjoulujuhla vietetään
lauantaina 27.11.20010 klo 16.00 alkaen
Otaniemen meri- ja rajavartijakoulun sotilaskodissa
Kivimiehentie 2 Espoo
(Eniron puhelinluettelo karttalehti 50, ruutu DD-76)
Sotilaskotisisaret tarjoilevat maittavan jouluaterian
aitoine kinkkuineen, peruna-, porkkana- ja lanttulaatikoineen
ja ”kystä kylläisyyttä” lisää rosolli ja graavisuolattu lohi.
Palojen painikkeeksi olut tai viini.
Maukas jälkiruoka + kahvi & torttu
kruunaa kulinaarisen nautinnon.
asevelihintaan 30 € per nenuli
Baari mahdollistaa oman lompakon suomat lisäjuomat
Tutusti jouluinen ohjelma
Iloisen mielen lisäksi
tuo tulessasi jotain arpajaisia varten.

Ilmoittautuminen on tärkeää ja
se on tehtävä viimeistään 16.11.2010 mennessä:
Kari Kerstinen puh 09 242 4917 ja 0500 152 855
tai
Kaarlo Männistö puh 09 872 4232 ja 050 568 0776
Wähäjoulubussimme starttaa Rautatientorin tilausliikenteen laiturista 27.11. klo 15.30

Tervetuloa kaikki iloiset sotilaspojat ja lottatytöt!
Kutsu koskee myös stadin syttskarien,
Sotilaspojat 1941-1944 ja
Traditionsgillet för Mellannylands Soldatgossar och Flicklottor jäseniä.

KEVÄÄLLÄ PÄRNUUN KYLPEMÄÄN
JA NAUTTIMAAN MUUTOINKIN
VIRON KESÄPÄÄKAUPUNGIN ANTIMISTA

Killan perinteinen kylpylämatka Pärnuun 2011
Kohde

Viiking-kylpylä, Pärnu

Ajankohta

17.-22.4.2011 sunnuntai-sunnuntai
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 30

Hinta

AB-talossa 449 e/hlö
C-talossa ja A- talon IV- kerroksessa 479 e/hlö
Lisämaksu 1 hengen huoneesta 120 e/paketti

Hintaan sisältyy
 bussikuljetus Rautatientorin tilausajopysäkiltä, Fennian edestä
Katajanokan terminaaliin ja edelleenTallinnasta Pärnuun ja takaisin
 laivamatkat kansipaikoin Viking XPRS-aluksella
 majoitus 2 hengen huoneessa
 täysihoitoruokailut sis. aamiaisen, lounaan ja päivällisen täysinä
perilläolopäivinä (alkaen päivällisellä ja päättyen aamiaiseen),
myös puolihoito on mahdollista
 uima-altaan ja saunan käytön aukioloaikojen mukaisesti
 lääkärintarkastus
 lääkärin määräämät 2-3 kylpylähoitoa/hoitopäivä
Laiva-aikataulu Viking XPRS-alus
Helsinki-Tallinna klo 11.30-14.00
Tallinna-Helsinki klo 16.30-19.00
Huom. Laiva-aikataulu perustuu vuoden 2010 tietoihin ja siihen saattaa tulla muutoksia.
Varaus on vahvistettava matkatoimistolle joulukuun 2010 loppuun mennessä,
mutta tieto mahdollisesta peruutuksesta olisi kuitenkin saatava mahdollisimman pian.
Lisätietoja kohteesta ja mahdollisiin kysymyksiin vastaa Ulla Bergström. osoitteessa
Seniorilomat Oy Ykkösmatkat
Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki
E-mail ulla.bergstrom@ykkosmatkat.com
Puh. 358 9 6126 8460
Ilmoittautuminen 31.12. 2010 mennessä:
Kari Kerstinen
09 - 242 4917, 0500 152855. e-mail kari.kerstinen@pp.inet.fi
Kaarlo Männistö 09 – 872 4232, 050 5680776

Kokouskutsu

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien ja pikkulottien perinnekilta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina marraskuun 18. päivänä 2010 klo 13.00
Mikael Agricolan kirkon kryptassa.
Kahvi/Tee –tarjoilu klo 12.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä määrätyt asiat
1
2

Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
yksi tai useampi sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden
-

toimintasuunnitelma
tulo- ja menoarvio
jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi

5

Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tai eronneiden tilalle.

6

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.

7

Päätetään missä lehdessä kokouskutsut julkaistaan.

8

Päätetään sääntöjen muuttamisesta

9

Päätetään kunniapuheenjohtajan valinnasta

10

Muut asiat

11

Kokouksen päättäminen
Hallitus

Vuoden 2011 toimintasuunnitelma
Tuleva vuosi on killan 18. toimintavuosi.

Yleistä

Killan jäsenmäärä on pysytellyt noin 500:n tuntumassa ja hallitus pyrkii
säilyttämään tuon tason. Jäsenistöön kaivattaisiin tosin lisää mm. entisiä pikkulottia ja nuorempaa
polvea.
Killan ohjelmassa ovat edelleenkin vahvasti edustettuina erilaiset suositut tapahtumat ja tilaisuudet.
Muun muassa entisen Helsingin sk- talon auditoriossa pidettyjä, usein lähes ”loppuunmyytyjä” esitelmätilaisuuksia jatketaan.
Suuremmat, kuten kevät- ja syyskokoukset, pyritään pitämään Helsingin seurakuntien tiloissa..Killan omia tapahtumia ei ole kesä-, heinä- eikä elokuussa.
Yhteistyötä
Eri sidosryhmiin tullaan edelleen mahdollisuuksien mukaan pitämään
yhteyttä. Osallistumme tavan mukaan puolustusvoimien juhlapäivien tilaisuuksiin Jo perinteisesti
autamme myös sotaveteraaneja heidän tilaisuuksiensa järjestelyissä ja edustajamme on Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n hallituksessa samoinkuin piirin eräissä toimikunnissa. Kiltamme on
myös edustettuna Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd- piirien Perinnekilta ry:n hallituksessa.
Yhteistyötä on myös ruotsinkielisen naapurikillan kanssa.
Perinnetyötä
Kilta on jo muutaman vuoden aikana panostanut perinnetyöhön ja tulemme edellytystemme puitteissa kehittämään sitä ja erityisesti saamamme myönteinen palaute
antaa aiheen jatkaa.
Lisäksi olemme ilmoittaneet halukkuutemme edelleenkin osallistua Helsingin Maanpuolustuspiirin
järjestämille, lukiolaisille suunnatuille turvakursseille pitämällä luentoja sotilaspojista ja pikkulotista.
Kouluissa pidetyistä esityksistä saamamme palaute antaisi sekin aiheen jatkaa, mutta tämä työ
vaatii lisää henkilö- ja taloudellisia resursseja.
Kilta huolehtii osaltaan perinnehuoneessa olevan pysyvän näyttelyn ylläpidosta ja varautuu esittelemään näyttelyä siitä kiinnostuneille ryhmille ja yksityisille henkilöille. Esittelystä ei tulla perimään
maksua. Perinnetoimikunta jatkaa neuvotteluja Helsingin kaupungin kanssa sotilaspoikien muistokiven pystyttämisestä Taivaskalliolle. Valmiiksi valittu kivi pystytetään mahdollisimman pian sen jälkeen kun tarvittava lupa kaupungilta on saatu.
Matkat, retket ja vierailut
Killan jo perinteeksi tullutta Wähä- Joulua vietetään hyvän ruoan, laulun ja arpajaisten merkeissä.
Keväinen kylpylämatka Viron Pärnuun on jälleen suunnitteilla ja toteutuu, mikäli siihen suinkin on
edellytyksiä.
Killan kevätretkeä selvitellään ja syyspuolella vuotta on tarkoitus vierailla jossain mielenkiintoisessa
kohteessa.
Tiedotus
Jäsenille jaettavassa, neljästi vuodessa ilmestyvässä Kiltaviesti- lehdessä tiedotetaan killan tilaisuuksista, siinä on kokousselostuksia, kilpatehtäviä, muistelmia ja
muutakin mielenkiintoista aineistoa.
Lehden ulkoasu ja sisältö pyritään pitämään nykyisellä laadukkaalla tasolla.
Killan toiminnasta kiinnostuneilla on myös käytettävissään killan monipuolinen internet- kotisivusto,
joka täydentää mukavasti tiedotuskenttäämme.
Eräissä tapauksissa ilmoitetaan myös valtakunnallisessa Sotilaspoika- lehdessä.
************************************
Käy killan mielenkiintoisissa tilaisuuksissa ja tuo ystäväsikin mukaasi.
Killan hallitus.

Sääntömuutosehdotus killan syyskokoukselle
Voimassa olevat sääntökohdat
2§ 2 mom.
Perinnekilta voi osallistua myös Suojeluskunta- ja Lotta Svärd - piirien perinnetyöhön.
3§ 1 ja 2 mom.
Perinnekillan jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä tai kannattajajäseniä. Jäseneksi voi päästä jokainen Suomen mies tai nainen, jonka perinnekillan hallitus hyväksyy
jäseneksi. Perinnekillan kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön.
Varsinaiselta jäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää perinnekillan syyskokous. Kokous vahvistaa myös yhtenä eränä varsinaiselta jäseneltä tai kannattajajäseneltä perittävänainaisjäsenmaksun suuruuden.
Ainaisjäsenmaksun suorittaneelta jäseneltä ei peritä vuotuista jäsenmaksua.
Ehdotetut muutokset
2§ 2mom.
Perinnekilta voi osallistua myös Suojeluskunta- ja Lotta Svärd – piirien perinnetyöhön sekä
veteraanitoimintaan.
3§ 1 ja 2 mom.
Perinnekillan jäseneksi voi päästä jokainen Suomen mies tai nainen, jonka perinnekillan
hallitus hyväksyy jäseneksi.
Perinnekillan kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön.
Perinnekillan jäseneltä sekä kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää perinnekillan syyskokous. Kokous vahvistaa myös yhtenä eränä jäseneltä
tai kannattajajäseneltä perittävän ainaisjäsenmaksun suuruuden. Ainaisjäsenmaksun suorittaneelta jäseneltä ei peritä vuotuista jäsenmaksua.
Jos samassa taloudessa asuu kaksi perinnekillan jäsentä, heistä toiselta perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta sekä ainaisjäsenmaksusta vähennetään se osa maksusta, joka
muodostuu perinnekillan jäsenelleen toimittamien lehtien vuotuisista kustannuksista.
Päätöksen vähennyksen suuruudesta tekee perinnekillan hallitus.

Hallitus

Vuoden 2010 jäsenmaksu
Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet
Vuoden 2010 jäsenmaksujen keräyksessä sattui harmillinen erehdys, kun jäsennumerot
jäivät pois ykköslehden osoitetarrasta. Tämä lienee osasyynä siihen, että maksamattomien jäsenten jäsennumeroluettelo on tällä sivulla varsin pitkä. Nyt onkin aika suorittaa
maksu tilille SAMPO 800013-70126105.
Jäsenmaksun suuruus on 25.00 €, puolisot maksavat yhteensä 42.00 €. Ja kuten toisaalla
lehdessä olevasta vuoden 2011 talousarvioselosteesta ilmenee, mahdolliset (pienetkin)
tukimaksut jäsenmaksun lisäksi ovat perinnekillallemme hyvin tervetulleita.
Tarkista siis lehden osoitetarrasta jäsennumerosi ja katso, onko se alla olevassa luettelossa. Jos näin on, maksa jäsenmaksu mahdollisimman pian. Kiitos etukäteen! Merkitse
maksun viitenumeroksi jäsennumerosi. Näin menetellen maksu siirtyy killan tilille mahdollisimman pienin pankkikuluin ja suorituksesi on helppo merkitä jäsenluetteloon.

190059, 190062, 190130, 190198, 190200, 190347, 190415, 190444,
190457, 190499, 190525, 190538, 190596, 190606, 190619, 190635,
190677, 190680, 190693, 190758, 190910, 190923, 190978, 191032,
191074, 191168, 191184, 191223, 191320, 191333, 191362, 191388,
191391, 191427, 191430, 191524, 191553, 191582, 191647, 191676,
191744, 191757, 191786, 191838, 191867, 191870, 191883, 191896,
191919, 191980, 192109, 192125, 192138, 192141, 192206, 192222,
192251, 192277, 192280, 192358, 192361, 192390, 192484, 192497,
192536, 192552, 192617, 192633, 192657, 192675, 192688, 192714,
192756, 192840, 192853, 192866, 192882, 192950, 192992, 193030,
193043, 193072, 193108, 193137, 193179, 193218, 193221, 193250,
193289, 193292, 193373, 193454, 193467, 193519, 193580, 193616,
193629, 193726, 193768, 193784, 193881, 193894, 193928, 193962,
194026, 194071, 194217, 194372, 194411, 194479, 194505, 194518,
194589, 194615, 194644, 194673, 194699, 194754, 194796, 194806,
194819, 194848, 194860, 194880, 194903, 194916, 194929, 194958,
195096, 195106, 195216, 195232, 195261, 195313, 195368, 195423,
195449, 195465, 195520, 195562, 195643, 195701, 195753, 195782,
195818, 195850, 195863, 195889, 195892, 196312
Hyvää syksyä kaikille!
Hannu Saloniemi
rahastonhoitaja, puh. 0400-701533

EDELLISEN ELI KILTAVIESTIN 2 / 2010 KANSIKUVASTA,

Se esittää Suomen Marsalkka Mannerheimin marsalkansauvoja, joita säilytetään
Marsalkan museossa Helsingin Kaivopuistossa.
(Kuvatekstistä voi saada käsityksen, että ne
olisivat Raimo Berkanin kokoelmissa)
Mielenkiinnosta marsalkansauvoihin tarkennan hieman niiden syntyhistoriaa.
Oikeanpuoleinen sininen sauva on taiteilija
Aksel Gallen-Kallelan suunnittelema.
Mannerheimin tultua ylennetyksi kesäkuun
neljäntenä päivänä 1933 Ratsuväen kenraalista Sotamarsalkaksi. Päivästä tehtiin
samalla Puolustusvoimien lippujuhlapäivä.
Vasemmanpuoleinen sauva on taiteilija
Aarno Karimon suunnittelema ja luovutettiin
Marsalkalle kesäkuun neljäntenä 1942 hänen 75 vuotispäivänään, jolloin Sotamarsalkasta tuli Suomen Marsalkka.
Sauva on ebenholtsia ja norsunluuta. Sen
päässä on massiivista kultaa oleva kruunupäinen leijona. Sauvan valmisti Suomen
Kultaseppä Oy, paitsi kruunupäisen leijonan, jonka taiteilija Karumo oli muotoillut. Kultasepät eivät kyenneet valamaan näin massiivista valua. Niinpä he tiedustelivat, josko hammasteknisin menetelmin voitaisi valu suorittaa. Tehtävä annettiin hammasteknikko Gunnar Koskiselle Dental-Laboratoriossa Helsingin Eteläranta 2:ssa.
Asiasta ei saanut puhua, sillä tarkoituksena oli yllättää Marski juhlapäivänään
uudella ylennyksellä ja sauvalla.
Taiteilija Karimo oli ollut hyvin salaperäinen ja toi henkilökohtaisesti vahasta valmistetun
valuaihion ja 22 karaatin valukullan mukanaan laboratorioon. Hän halusi itse nähdä ja
valvoa kuinka valu suoritettiin. Työ onnistui hyvin.
Tiedot perustuvat pääosin Gunnar Koskiselle tekemääni haastatteluun ”Hammasteknikko”
lehteen hänen 90 vuotispäivänään 1.6.1998.
Lars Nordberg
Hammasteknikkomestari
Käsityöneuvos

ENSIMMÄISESTÄ SOTILASPOIKARISTIEN JAKOTILAISUUDESTA
HELSINGISSÄ TÄNÄ SYKSYNÄ 19 VUOTTA

Martti L Laitinen, sotilaspoikaristin alullepanija, hoiti sotilaspoikaristien lähettämisen alussa
aivan yksin. Kun sitten Laitiselle alkoi kertyä runsaasti helsinkiläisten sotilaspoikien
ristianomuksia, ehdotti Martti, että ottaisin järjestääkseni jakotilaisuuden Helsinkiin. Tämän ensimmäisen, suuren jakotilaisuuden otin mielihyvin hoitaakseni. Sotilaspoikaveli,
silloinen Helsingin Väestösuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja, Pentti Parvio järjesti juhlapaikaksi
väestönsuojelun johtokeskuksen Laakson sairaalan läheltä. Varsinaista jakotilaisuutta edelsi Hietaniemen sankarihauta-alueelle tehty juhlallinen
seppeleenlasku. Noin 30 merkinsaajaa muodosti
saattoryhmän, joka Suomen lipun johdattamana
marssi sankarihaudoille. Siellä laskettiin seppele
sankariristille, Mannerheimin muistopaadelle ja
kenraali Malmbergin haudalle. Sankariristille laski
seppeleen Waldemar Bühler, Marskin hautapaadelle Pentti Parvio ja Malmbergin haudalle Erkki E
Nurmi.
Jakopäiväksi oli valittu 19.9.1991 – silloinhan 50
vuotta aikaisemmin Malmberg oli antanut päiväkäskynsä, jolla Sotilaspoikajärjestö perustettiin.
Väestönsuojelun johtokeskuksen tilaisuudessa,
jossa toimin kuuluttajana,
puhuivat Pentti Pirhonen
ja Martti L Laitinen.
Espoon Veteraanikuoro
lauloi sykähdyttävästi
Lopuksi Kuullos pyhä valahymniin osallistuivat
kaikki 150 merkinsaajaa.

Martti L Laitinen
Pentti Pirhonen
Tällöin meillä ei vielä ollut omaa yhdistystä. Kuudentena päivänä helmikuuta 1993 perustettiin sitten Helsingin ja Ympäristön Sotilaspoikien perinnekilta.
Raimo Berkan

KILPAILUTEHTÄVÄ 3-2010

Jälleen tuttu kaveri sanoi kersantti Uuno Puustinen Kiltaviestin latomosta.
Sukunimi ei tule enää mieleen, mutta veikkoa kutsuttiin aikoinaan regiment
of horse George`s. Osallistui muistaakseni 1912 Tukholman olympialaisissa
viisiotteluun. Sillä oli tietääkseni myöhemmin jotain tekemistä hevosvoimien,
Sisilian, Palermon ja taisi olla jopa Reinin kanssa. Olisiko tuo ollut kersantti
kuten minäkin?
Jos tiedät, niin auta meidän Uunoa ja kerro kuka tuo keppiä ojenteleva on ja
mihin hän vaihtoi hevoset? Muutkin taustatiedot ovat eduksi samoin kuin kuvan ottamispaikka vuosilukuineen.
Vastaa helmikuun alkuun mennessä 2011 osoitteella:
JK Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki
e-mail: jkporras@kolumbus.fi

KILPATEHTÄVÄN 2-2010 RATKAISU
Kuva on Hugo Elias Backmanssonin signeeraama ja sisältyy julkaisuun
Teckningar ur kadettlivet, painettu Helsingissä 1899. HEG oli itse kadetti Haminan kadettikoulussa 1874-81 ja erosi armeijasta everstiluutnanttina.
Hän on ainoa taistelumaalarin koulutuksen saanut suomalainen taiteilija.
Vuosiluvuista: 1819 alkoi Haminan kadettikoulu
1898 valmistui Haminan kadeteille nykyinen
RUK:n päärakennus.
Palkintosijat menivät: Tauno Bergholmille, Raimo Berkanille ja Albin Tervolle.

ILMOITTAMINEN KILTAVIESTISSÄ

Useat kiltaveljet ovat ottaneet yhteyttä ja kyselleet, mitä ilmoitus Kiltaviestissä maksaa.
Hyvät kiltaveljet, jos teillä on yritys ja haluatte mainostaa sen palveluksia kiltaveljille ottakaa yhteys killan johtoon tai Kiltaviestin toimitussihteeriin ja sopikaa asiasta.
Seuraava Kiltaviesti ilmestyy helmikuun puolivälissä, joten ilmoitusmateriaalin tulisi olla
toimituksen käytössä helmikuun alussa.
Neljännessivun ilmoitukseenkin mahtuu jo paljon asiaa. Tuttavapiiriinne kuuluu varmasti
myöskin isompien firmojen omistajia/johtajia. Heille kannattaa tarjota puolen tai kokosivun
ilmoitusta.
KILTAVIESTIN ILMOITUSHINNAT 2007
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SIVU

340 €

1/2

SIVU

200 €

1/4

SIVU

130 €

RIVI

10 €

Killan johdon ja toimitussihteerin yhteystiedot
Veikko Lepistö
Radiokatu 6 E 66
00240 Helsinki

Puh
E-mail

(09) 144 697 tai 0400 301 782
lepisto.veikko@danpat.fi

Olli Sorvettula
Matinlahdenkatu 3 C 15
02230 Espoo

Puh
E-mail

(09) 803 3124ja 040 508 1683
olli@sorvettula.fi

Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1
00520 Helsinki

Puh
E-mail

040 562 7916
jkporras@kolumbus.fi

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTILASPOIKIEN JA
PIKKULOTTIEN PERINNEKILTA RY
Suojeluskunta- ja sotilaspoikatoiminnan 1928 – 1944
perinteitä vaalivan perinnekiltojen liiton jäsen

Pääkaupunkiseudun sotilaspoikien
ja pikkulottien perinnekilta ry
Killan kotisivut osoitteessa:
www.sotilaspojat.fi
Jäsenasiat/Osoitemuutokset
Jyrki Porras
Ratapihantie 9 D 1, Helsinki
Puh 040 562 7916
E-mail: jkporras@kolumbus.fi

